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Palmzondag (Latijn: Dominica in Palmis), ook 
wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van 
de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), vanouds de tweede 
zondag van de Passietijd, maar vooral belangrijk als eerste dag 
van de Goede Week. Op Palmzondag wordt de blijde intocht 
van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. 

Sinds de hervorming van de liturgiekalender in 1970 wordt 
Palmzondag ook palmzondag van de passietijd des 
Heren genoemd, voorheen was dit de Tweede zondag in de 
Passietijd ofwel Palmzondag (Dominica II Passionis seu in Palmis). 
De Eerste Passiezondag (Dominica I Passionis) wordt in 
de klassieke Romeinse ritusgevierd op de tweede zondag voor 
Pasen, één zondag voor Palmzondag. 

tradities: 

In de Katholieke Kerk wordt Palmzondag vanouds gevierd met 
de zegening van palmtakken aan het begin van de H. Mis. In 
noordelijker streken worden deze vanwege het klimaat bijna 
altijd vervangen door buxustakjes, in Midden-Europa door takjes 
met wilgenkatjes. De priester zegent en besprenkelt met 
de wijwaterkwast de palmtakken met wijwater. Na de zegening 
volgt dan een processie met traditionele gezangen die 
herinneren aan het volk dat "Hosanna" riep en Jezus met 
gejuich in Jeruzalem binnenhaalde. Deze muziek heeft, zoals de 
hele dag, een wat verdrietige ondertoon, vooruitlopend 
op Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus door datzelfde volk 
verstoten werd. Dezelfden die "Hosanna" riepen op zondag, 
zouden "kruisig Hem" roepen op vrijdag. Enkele van deze 
beroemde gregoriaanse antifonen zijn door verschillende 
componisten bewerkt tot polyfone muziekstukken, zoals Gloria 
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laus et honor tibi sit en Pueri Hebraeorum (De kinderen der 
Hebreërs). Na de Mis worden de gezegende palmtakken thuis 
achter de kruisbeelden gestoken. 

Op deze dag wordt als evangelielezing voor het eerst het hele 
lijdensverhaal van Jezus gelezen; de tweede keer is op Goede 
Vrijdag. In de traditionele Romeinse ritus wordt dat voor de 
eerste keer ook al op de zondag vóór Palmpasen, de Eerste 
Passiezondag of zondag Judica gedaan. Tijdens het 
lijdensverhaal knielen de gelovigen enige tijd na de woorden 
"Jesus autem iterum clamans voce magna, emisit spiritum" (Jezus 
slaakte andermaal een luide kreet en gaf de geest). 

Kinderlied 

Palmpasen komt ook in het liedje Palm Pasen voor dat met 
Palmpasen wordt gezongen, als de kinderen met 
een palmpasenstok traditioneel over straat lopen. 

palm palm Pasen; hei koerei  

over enen zondag krijgen wij een ei 

één ei is geen ei;  twee ei is een half ei 

drie ei is een paasei 

Een paasstok heeft de vorm van een kruis 
als verwijzing naar de kruisiging van Christus 
op Goede Vrijdag, op deze Palmzondag die 
de eerste dag van de Goede Week is. 
Bovenaan zit een gebakken broodje in de 
vorm van een haan, een broodhaantje, 
verwijzend naar de drievoudige loochening 
door de apostel Petrus. Aan de stok hangen vele kleurige 
slingers, evenals vruchten en noten 
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Overleden:  
03 maart: Harrie Gerardus Groos. 
05 maart: Johanna Maria Rijk. 
10 maart: Jan Stokx. 
19 maart: Bastiaan Simonse 
10 maart: Jacomina Engelbert-Vette 
30 maart: Jozina Maria (Sine) van ’t Westeinde. 
 
Extra collectes in de vastentijd: elk weekend 
Vanaf woensdag 5 maart tot en met Witte Donderdag: 
Vastenaktie 2014. 
 

zondag 13 april: Palm- op Passiezondag 
9.00 uur: eucharistieviering/kinderviering  met voorganger 

pastoor Fons van Hees en zang van ‘Esperanto’.  
Liturgische kleur: rood 
Misintenties:  
Adriaan Westdorp en Johanna Westdorp-Janse * Jan 
Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * Jan Boonman-
Adrian Remijn en ov. fam. * ov. ouders Marinus Goense-
Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Stien Kroon * Jrgt. Jobina de Jonge-
Rijk, Adriaan de Jonge en dochter Jo * Martien van Eijkeren-
Maria Remijn en ov.fam. * ov. fam. Hubrecht Smits en 
Magdalena de Jonge *ov. fam. Vermue-Priem * Lauran de 
Winter en ov.fam. *Kees de Jonge * Johannes Smits en ov. 
fam. 
 
 

dinsdag 15 april 
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19.00 uur: boeteviering  met voorganger pastoraal werkster 
Jeanine Heezemans en samenzang . 

 
woensdag  16 april: 
19.00 uur: Chrismaviering in H.H. Agatha en Barbara- basiliek 

van Oudenbosch; voorganger bisschop Liesen . 
 
donderdag 17 april: Witte Donderdag 
geen viering in onze kerk, vanwege afspraken Paastriduüm; wij 

werken dit jaar samen met  parochiekern Lewedorp, waar 
alle vieringen tot Pasen plaats vinden. 

19.00 uur: eucharistieviering met voorgangers pastoor Fons van 
Hees en pastoraal werkster Jeanine Heezemans; zang van 
het Eligiuskoor. 

 
vrijdag 18 april: Goede Vrijdag 
15.00 uur: Kruisweg verzorgd door leden van de Liturgische 

werkgroep. 
19.00 uur:  viering van Woord en Gebed  in Lewedorp met 

voorgangers Fons van Hees en Jeanine Heezemans. 
Gezangen worden verzorgd door de koren: Con  Dios, 
Missicanto en Free Spirit. 

 
zaterdag 19 april: Stille Zaterdag  
20.00 uur:  eucharistieviering/Paaswake in Lewedorp met 

voorgangers Fons van Hees en Jeanine Heezemans; zang 
verzorgd door het Eligiuskoor en onze beiden 
Caeciliakoren.  

 
zondag 20 april: Pasen/ Verrijzenis van de Heer 
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9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van het dames -en herenkoor. 
Misintenties: 

 Jobina de Jonge-Vette *  Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac *  Lauran de Winter 
en ov. fam. * ov. ouders Frans Traas-Apolonia Traas-Moison 
en ov. fam. * Gretha Schrieks-Rentmeester * Franciscus 
Stokx * Adriaan Nagelkerke en ov. fam. * Jrgt. Cornelis 
Vermuë * Jan Goense-Maria Rosalia Uitterhoeve * Cornelia 
Rijk * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jaap Vermue * 
Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * 
Willem de Jonge en ov. fam. * Leny de Winter-Vermue * Jan 
Hazen * Pieter Boonman * Ko van den Dries ov.ouders en 
zussen Jo en Corrie * ov. Leden Gedurige Aanbidding * 
ov.ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Jan Franse en ov. 
ouders * Kees de Jonge * Marietje de Winter-de Vos * Leen 
van Gessel * Lau de Vos. 

 
dinsdag 22 april 
20 uur: overleg parochiebestuur en parochiekern in 

Willibrorduszaal. 
 
zaterdag 26 april: 
19.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werker Bernard van Lamoen en zang van 
Missicanto. 
 
 
Misintenties:  
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Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette 
en ov. fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * Marinus Rijk-
Apolonia Rijk en dochter Tonny. 

 

zondag 27 april: Beloken Pasen 
9.00 uur: eucharistievering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van het dameskoor. 
Misintenties:  
Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Laurentius 
Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de Jonge en 
Catharina Rijk * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de 
meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * 
Jan van den Dries-Margarethe Vermue en ov. fam. * fam 
Hubrecht Vermuë-de Winter * Leen van Gessel. 
 

Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 15 april 2014  voor de volgende  

editie doorgeven via de brievenbus  parochiecentrum of via 
de mail: winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via 
contactpersoon: Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. 
Graag op enveloppe vermelden: misintenties. 

 
Ziekenbezoekgroep:   
Geeft u door indien iemand al langere tijd in het 
ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is? Een 
klein gebaar of bezoek wordt erg op prijs gesteld 
door velen. Contactpersoon: : Ria Knuit-v.d. Molen,               
Merietestraat 20 tel. 351783. 

Er zijn verschillende manieren om mee te doen aan de 
Vastenaktie 2014.   Zo koos de Don Boscoschool voor een 
paasmarkt. In gezinnen worden afspraken  gemaakt om 
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bijvoorbeeld één avond geen tv te kijken en op die avond 
iets te organiseren (of tijd vrij te maken) voor anderen. 
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Strippenkaart: k vast voor een betere wereld 
0  Ik eet 1 dag per week geen vlees 

0  Ik matig mijn alcoholconsumptie. 

0  Ik eet 1 dag per week   geen snoep of 
chocola. 

0 Ik kan vaker met een ander carpoolen. 

0  Ik kijk minder televisie. 

0  Ik onthaast en leef met méér aandacht. 

0  Ik neem elke dag 10 minuten om stil te zijn 
of te bidden. 

0  Ik overweeg elke dag een passage  
     uit de (kinder-) bijbel. 

0  Ik betrek hen die het moeilijk hebben  
     in mijn gebed voor het eten. 

0  Ik dank, breek en deel  
    een eenvoudige maaltijd. 

0  Ik bezoek vaker vieringen  
    of samenkomsten in de kerk. 

0  Ik overweeg 1 dag per week wat het voor 
mij betekent: gedoopt zijn. 

0  Ik maak tijd voor mensen  
    die aandacht vragen. 

0  Ik help een handje bij mensen  
    die met weinig rond moeten komen. 

0  Ik lever een bijdrage aan de Vastenactie. 

0  Ik meld mij aan voor een taak in de kerk. 

0  Ik lees een boek om een andere religie  
    of cultuur beter te begrijpen. 

0  Ik oefen mij in eerbied  
    voor het andere van de ander. 


